
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการปฏิบติัของผู้เข้าสอบ  พ.ศ. 2548 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 โดยทีเ่หน็สมควรปรบัปรุงระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 12   แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร  พ.ศ. 2546     รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารจงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 
2548” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ     พ.ศ. 2506 
 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูเ้ขา้สอบส าหรบัการสอบทุกประเภทในสว่นราชการ และสถานศกึษา
สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร  และใหห้มายความรวมถงึผูเ้ขา้สอบในสถานศกึษา    ทีอ่ยู่ในก ากบัดแูล
หรอืสถานศกึษาทีอ่ยู่ในความควบคุมของกระทรวงศกึษาธกิาร    ยกเวน้สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและ
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
 ขอ้ 4  ผูเ้ขา้สอบตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
  4.1  การแต่งกาย     ถา้เป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาตอ้งแต่งเครื่องแบบนกัเรยีนหรือ
นกัศกึษาแลว้แต่กรณี ถา้เป็นผูส้มคัรสอบตอ้งแต่งใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ยตามประเพณีนิยม 
  4.2  ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งถอืเป็นหน้าที ่   ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบใหท้ราบว่าสถานทีส่อบอยู่  
ณ  ทีใ่ด  หอ้งใด 

4.3  ไปถงึสถานทีส่อบก่อนเวลาเริม่สอบตามสมควร  ผูใ้ดไปไม่ทนัเวลาลงมอืสอบ
วชิาใด  ไม่มสีทิธเิขา้สอบวชิานัน้  แต่ส าหรบัการสอบวชิาแรกในตอนเชา้ของแต่ละวนั  ผูใ้ดเขา้หอ้ง
สอบหลงัจากเวลาลงมอืสอบแลว้ 15 นาท ี จะไม่ไดร้บัอนุญาตใหส้อบวชิานัน้  เวน้แต่มเีหตุความ
จ าเป็นใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของประธานด าเนินการสอบพจิารณาอนุญาต 
  4.4  ไม่เขา้หอ้งสอบก่อนไดร้บัอนุญาต 
  4.5  ไม่น าเอกสาร   เครื่องอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเครื่องสือ่สารใดๆ เขา้ไปในหอ้งสอบ 
  4.6  นัง่ตามทีก่ าหนดให ้ จะเปลีย่นทีน่ัง่ก่อนไดร้บัอนุญาตไม่ได้ 
  4.7  ปฏบิตัติามระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ และค าสัง่ของผูก้ ากบัการสอบ โดยไม่
ทุจรติในการสอบ 



  4.8  มใิหผู้เ้ขา้สอบคนอื่นคดัลอกค าตอบของตน  รวมทัง้ไม่พดูคุยกบัผูใ้ดในเวลาสอบ  
เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืมเีหตุความจ าเป็นใหแ้จง้ต่อผูก้ ากบัการสอบ 
  4.9  ประพฤตตินเป็นสุภาพชน 
4.10  ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นัน้ต้องออกไปห่างจากห้องสอบ  และไม่กระท าการใดๆ  อนัเป็นการ
รบกวนแก่ผูท้ีย่งัสอบอยู่    แต่ทัง้นี้ผูเ้ขา้สอบทุกคนจะออกจากหอ้งสอบก่อนเวลา  20 นาท ี หลงัจาก
เริม่สอบวชิานัน้ไม่ได ้
  4.11  ไม่น ากระดาษส าหรบัเขยีนค าตอบที่ผู้ก ากบัการสอบแจกให้ออกไปจากห้อง
สอบ 

ขอ้ 5  ผู้เขา้สอบผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนระเบียบขอ้ 4  หรอืพยายามกระท าการทุจรติ ในการ
สอบวชิาใด  ใหผู้ก้ ากบัการสอบว่ากล่าวตกัเตอืน 
 ถ้าการกระท าดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง เมื่อได้สอบสวนแล้ว  ประธาน
กรรมการหรอืผูม้อี านาจหน้าทีใ่นการจดัการสอบมอี านาจสัง่ไม่ใหผู้น้ัน้เขา้สอบวชิา นัน้หรอืสัง่ไม่ตรวจ
ค าตอบวชิานัน้ของผูน้ัน้    โดยถอืว่าสอบไม่ผ่านเฉพาะวชิากไ็ด้ 

ข้อ 6   ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธาน
กรรมการหรอืผูม้อี านาจหน้าทีใ่นการจดัการสอบ  สัง่ไม่ตรวจค าตอบและถอืว่าผูน้ัน้ สอบไม่ผ่านวชิานัน้
ในการสอบคราวนัน้ 
 

ขอ้ 7  ในกรณีทุจรติในการสอบดว้ยวธิคีดัลอกค าตอบระหว่างผูเ้ขา้สอบดว้ยกนัใหส้นันิษฐาน
ไวก้่อนว่าผูเ้ขา้สอบนัน้ไดส้มคบกนักระท าการทุจรติ 

ขอ้ 8  ใหป้ลดักระทรวงศกึษาธกิารรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  พ.ศ. 2548 
 

(นายจาตุรนต ์ ฉายแสง) 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
- - - - - - - - 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 
2546   รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร  จงึวางระเบยีบว่าดว้ยการลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษาไว้
ดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ยการลงโทษนกัเรยีนและ
นกัศกึษา พ.ศ. 2548” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา  พ.ศ. 
2543  
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี้  

“ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา”    หมายความว่า   ครใูหญ่     อาจารยใ์หญ่  
ผูอ้ านวยการ  อธกิารบด ี หรอืหวัหน้าของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาหรอืต าแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่น
ของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษานัน้ 

“กระท าความผดิ”   หมายความว่า    การทีน่กัเรยีนหรอืนกัศกึษาประพฤตฝ่ิาฝืนระเบยีบ  
ขอ้บงัคบัของสถานศกึษา หรอืของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืกฎกระทรวงว่าดว้ยความประพฤตขิอง
นกัเรยีนและนกัศกึษา 
 “การลงโทษ”  หมายความว่า  การลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีก่ระท าความผดิ  โดยมี
ความมุ่งหมายเพือ่การอบรมสัง่สอน 
 ขอ้ 5  โทษทีจ่ะลงโทษแก่นักเรยีนหรอืนกัศกึษาทีก่ระท าความผดิ ม ี4 สถาน ดงันี้  

5.1 ว่ากล่าวตกัเตอืน 
5.2 ท าทณัฑบ์น 
5.3 ตดัคะแนนความประพฤต ิ
5.4 กจิกรรมเพือ่ใหป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

ขอ้ 6   หา้มลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษาดว้ยวธิรีุนแรง หรอืแบบกลัน่แกลง้ หรอื 
ลงโทษดว้ยความโกรธ  หรอืดว้ยความพยาบาท  โดยใหค้ านึงถงึอายุของนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา  และ
ความรา้ยแรงของพฤตกิารณ์ประกอบการลงโทษดว้ย 
 การลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาใหเ้ป็นไปเพือ่เจตนาทีจ่ะแก้นิสยัและความประพฤตไิม่ดขีอง
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาใหรู้ส้ านึกในความผดิ และกลบัประพฤตตินในทางทีด่ตี่อไป 



 ใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา  หรอืผูท้ีผู่บ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษามอบหมาย
เป็นผูม้อี านาจในการลงโทษนกัเรยีน  นกัศกึษา 
 ขอ้ 7  การล่ากล่าวตกัเตอืนใชใ้นกรณีนกัเรยีน หรอืนกัศกึษากระท าความผดิไม่รา้ยแรง 
 ขอ้ 8 การท าทณัฑ์บนใช้ในกรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษาที่ประพฤตตินไม่เหมาะสมกบัสภาพ
นักเรยีนหรอืนักศกึษา  ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยความประพฤตนิักเรยีนและนักศกึษา  หรอืไดร้บัโทษ
ว่ากล่าวตกัเตอืนแลว้  แต่ยงัไม่เขด็หลาบ 
 การท าทณัฑบ์นใหท้ าเป็นหนงัสอื และเชญิบดิามารดาหรอืผูป้กครองมาบนัทกึรบัทราบ
ความผดิและรบัรองการท าทณัฑบ์นไวด้ว้ย 
 ขอ้ 9   การตดัคะแนนความประพฤต ิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยการตดัคะแนน
ความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาของแต่ละสถานศกึษาก าหนด    และใหท้ าบนัทกึข้อมลูไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
 ขอ้ 10  ท ากจิกรรมเพือ่ใหป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรม  ใชใ้นกรณีทีน่กัเรยีนและนกัศกึษากระท า
ความผดิทีส่มควรตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
 การจดักจิกรรมใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด 
 ขอ้ 11  ใหป้ลดักระทรวงศกึษาธกิาร     รกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ีและใหม้อี านาจ
ตคีวามและวนิิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548 
อดศิยั  โพธารามกิ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กฎกระทรวง    

ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 
๒๕๔๖   อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙   ประกอบกบัมาตรา ๓๑    มาตรา ๓๔    มาตรา ๓๕    มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา 
๔๘ และมาตรา ๕๐   ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปนี้  
 ขอ้ ๑ นกัเรยีนและนกัศกึษาตอ้งไม่ประพฤตติน  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) หนีเรยีนหรอืออกนอกสถานศกึษา  โดยไม่ไดร้บัอนุญาตในช่วงเวลาเรยีน 
(๒)  เล่นการพนัน  จดัใหม้กีารเล่นการพนนั  หรอืมัว่สุมในวงการพนนั 
(๓) พกพาอาวุธหรอืวตัถุระเบดิ 
(๔) ซือ้  จ าหน่าย  แลกเปลีย่น  เสพสุรา   หรอืเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์สิง่มนึเมา  บุหรี ่ 

หรอืยาเสพตดิ 
(๕) ลกัทรพัย ์ กรรโชกทรพัย ์ ข่มขู ่ หรอืบงัคบัขนืใจเพือ่เอาทรพัยบ์ุคคลอื่น 
(๖) ก่อเหตุทะเลาะววิาท  ท ารา้ยร่างกายผูอ้ื่น  เตรยีมการหรอืกระท าการใดๆ อนัน่าจะ

ก่อใหเ้กดิความไม่สงบเรยีบรอ้ยหรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
(๗) แสดงพฤตกิรรมทางชูส้าว  ซึง่ไม่เหมาะสมในทีส่าธารณะ 
(๘) เกีย่วขอ้งกบัการคา้ประเวณี 
(๙) ออกนอกสถานทีพ่กัเวลากลางคนื เพือ่เทีย่วเตร่หรอืรวมกลุ่ม อนัเป็นการสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 
ขอ้  ๒ ใหโ้รงเรยีนหรอืสถานศกึษาก าหนดระเบยีบว่าดว้ยความประพฤตขิองนกัเรยีนและ
นกัศกึษาไดเ้ท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที ่๒๗ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จาตุรนต ์ ฉายแสง 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
 


